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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya 

Muhammad Ali Fatkhur Rohman NIM 1520210220 menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

 

Kudus, 17 September 2019 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

 

Muhammad Ali Fatkhur Rohman 

NIM. 1520210220 
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MOTTO 

                            

               

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr 18:59)
1
 

 

  

                                                           
1
 Al-Qur‟an, Al-Hasyr ayat 18, Al-Qur‟an dan Terjemah Bahasa 

Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006), 548. 
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PERSEMBAHAN 
Segala puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya yang telah memberikanku kekuatan, sehingga karya 

tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu 

terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Puji syukur 

alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, karya tulis ilmiah ini 

kupersembahkan kepada: 

1. Allah SWT karena hanya dengan ridho-Nya bisa memberi 

kemudahan dan kekuatan disetiap langkahku. 

2. Kedua orang tuaku yaitu Kanjeng Papi Baidlowi dan Kanjeng 

Mami Taslimah yang telah memberikan doa, kasih sayang, 

semangat, dan cinta untuk dapat mewujudkan impianku. 

3. Saudara-saudara kandungku yaitu Muhammad Yusril Wahyudi 

dan Raynaldi Adrian Maulana yang kusayangi, yang selalu 

mendukungku, dan menjadi penyemangat di setiap langkahku. 

4. Keluarga besarku yaitu Nenek Rustinah, Nenek Kasrumi, 

Buyut Sumarti, Lek Wawan dan Lek Nor Khasanah, Lek Arif 

Wahyudin dan Lek Tasripah, Lek Badar dan Lek Tutik yang 

selalu merecokiku tapi membuat perasaanku bahagia. 

5. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Cah KOPLO yaitu 

Rokhiyatin Umama, Faqih Mansyur Hidayat, Khoirun Nisa‟il 

Ilma dan Titin Izzatul Muna yang telah menemaniku dalam 

keadaan suka dan duka. Sungguh kehadiran kalian menambah 

semangat hidupku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, 

semoga kita tetap kompak dan selalu bersama. 

6. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H dan Bapak Jadzil Baihaqi, 

M.SA yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran 

untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. 

7. Untuk teman-teman seperjuanganku ESRF Angkatan 2015 

yang sudah seperti keluarga keduaku. 

8. Untuk Ponpes An-Nur Al-Islamy Kauman-Jekulo-Kudus yang 

selalu mengajarkanku tentang ilmu-ilmu ke-Islaman.  

9. Untuk kang-kang kamar 7 yang selalu solid menemani dalam 

keadaan suka dan duka. 

10. Untuk semua temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu-

persatu yang telah memberi semangat dan mendukung demi 

terselesaikannya karya ilmiah ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian 

penulisan karya ilmiah ini. 
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Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih 

memiliki banyak kekurangan. Dengan segenap kerendahan hati 

penulis mengharapkan saran dan kritik untuk penyempurnaan 

penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ب
B/b 

 ش
Sy/sy 

 ل
L/l ا 

Tanpa 

tanda 

َ   M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

  H/h Maad ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā ب ا ‟akhir A‟/aء awal „A/‟a ع   KH/kh خ

 Bī ب ي   awal A/aء ‟akhir A‟/a ع D/d د

 Bū ب و   Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ف R/r ر

 ز
Z/z 

 ق
Q/q 

 ا ب  
Abb ف ل كِّي 

Falaki

y 

 س
S/s 

 ك
K/k 

ب    ر 
Rabb ا ل مِّي  ع 

'ālami

y 

„Ain/Hamzah di 

Belakang 

„Ain/Hamzah di-

waaf 
 Vocal Rangkap ال  

ع   ع   Qara‟a ق ر  و  ر   ‟Al-furū ال ف ر  ي ر ي   Al-qamar ال ق م   Gairī غ 

ء   اء   Qara‟a ق ر  س   ‟Al-qaḍā ال ق ض  ء   Al-syams الش م   Syai‟un ش ي 

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Tā Marbutah 

ي ه   ال  الدِّ م  ي ه   Jamāluddīn ج  ال  الدِّ م  اع ة Jamāl Al-Dīn ج   Sā‟ah س 
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KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, 

penulis dapat meneyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar 

bahwa semua itu tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya. 

Iringan sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kehadirat 

baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan 

pengikutnya. Atas jasa dan perjuangan besar beliau penulis dapat 

menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan 

agama Islam. 

Penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, 

Solvabilitas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dan Sektor 

Industri Real Estate and Property yang Terdaftar di JII (Jakarta 

Islamic Index) Periode 2013-2018)”, guna memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam 

Ilmu Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi 

Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini 

banyak mengalami kendala, namun berkat berkah Allah SWT serta 

bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak, kendala-

kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus 

yang telah merestui penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi dan Bapak Jadzil Baihaqi, M.SA., selaku Asisten 

Pembimbing Skripsi yang selalu bersedia mengarahkan dan 

mebimbing serta mengoreksi sehingga skripsi ini selesai 

dengan baik. 

3. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan pelayanan 

perpustakaan yang diperlukan selama penyusunan skripsi.  

4. Dosen-dosen pengampu mata kuliah yang membimbing 

selama perkuliahan, kepegawaian kajur dan akademik serta 

kepegawaian perpustakaan IAIN Kudus. 

5. Terimakasih buat almamater IAIN Kudus, disamping tempat 

untuk belajar, juga bersosial dengan banyak orang yang 

berkontribusi kepada keberhasilanku. 
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6. Kepada seluruh informan yang telah memberikan sumbangsih 

berupa informasi data pendukung untuk kesuksesan skripsi 

ini. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena 

itu, kritik dan saran dari siapapun diharapkan menjadi semacam 

suara yang dapat melengkapi kekurangan skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

Kudus, 17 September 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

Muhammad Ali Fatkhur Rohman 

NIM. 1520210220 

 


